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Ύμνος

Κύριέ μου Σε υψώνω

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός

Ύμνοι

Θα Τον δοξολογώ
Λατρεύω έναν Σωτήρα
Πάλι
Φως τ’ Ουρανού

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 15: 26, 16: 5-15

Ομιλία

Ποιος είναι το Άγιο Πνεύμα

Ύμνος

Έτοιμη Θεέ μου

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Στον σταυρόν ω ιησού

Ύμνος

Έρχετ’ η στιγμή
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Ιωάννης 15: 26 
   

26 »Όταν έρθει ο Παράκλητος, που θα σας τον στείλω εγώ από τον 
Πατέρα, το Πνεύμα της Αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, 
αυτός θα ερμηνεύσει την αποστολή μου.

Ιωάννης 16: 5-15

5 «Τώρα όμως εγώ πηγαίνω σ’ εκείνον πού μ’ έστειλε, και κανένας σας 
δε με ρωτάει πού πηγαίνω. 6 Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά 
σας, επειδή σας τα είπα αυτά. 7 Κι όμως, εγώ σας λέω την αλήθεια· σας 
συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί, αν εγώ δεν φύγω, δε θα έρθει σ’ εσάς ο 
Παράκλητος· ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σ’ εσάς. 8 Κι όταν έρθει 
εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη 
δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού. 9 Ως προς την αμαρτία, 
επειδή δεν πιστεύουν σ’ εμένα. 10 Ως προς τη δικαιοσύνη, επειδή εγώ 
πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα, και δε θα με βλέπετε πια. 11 Και ως 
προς την κρίση, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας 
καταδικασμένος.
12 »Πολλά έχω ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να 
σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. 13 Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το 
Πνεύμα της Αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δε θα 
μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει, και θα σας 
αναγγείλει αυτά που μέλλουν να συμβούν. 
14 Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά 
που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. 15 Όλα όσα ανήκουν στον 
Πατέρα είναι δικά μου· γι’ αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από 
αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλλει».

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Η σύγχρονη Εκκλησία κινείται μεταξύ δύο άκρων. Το 
ένα θα το ονομάζαμε Πνευματοφοβία και είναι 
εκείνη η κατάσταση στην οποία οι πιστοί και οι 
εκκλησίες εκμηδενίζουν την παρουσία και το ρόλο 
του Αγίου Πνεύματος, υπερτιμώντας τις δυνατότητες 
της ανθρώπινης γνώσης και την  ικανότητά  της  να 
προσεγγίσει την κοσμική αλήθεια, υποβιβάζοντας την 
λατρεία σε μια στεγνή εγκεφαλική διαδικασία. Το 
άλλο άκρο θα το ονομάζαμε Πνευματομανία  και 
είναι εκείνη η κατάσταση κατά την οποία οι πιστοί 
αποζητούν από το Πνεύμα το Άγιο ενέργειες, 
χαρίσματα και παρεμβάσεις που η προσεκτική μελέτη 
και υπεύθυνη ερμηνευτική της Βίβλου μας δείχνει ότι 
σήμερα δεν ισχύουν, υπερτιμώντας τις 
συναισθηματικές εκδηλώσεις και  αποστερώντας από 
τη χριστιανική λατρεία, το λογικό της στοιχείο. Ποιος 
είναι όμως τελικά το Άγιο Πνεύμα και ποιος ο ρόλος 
Του στη σύγχρονη εποχή?

Αποχαιρετώντας ο Κύριος τους μαθητές Του, στα 
εδάφια αυτά τους προλέγει αυτό το υπέροχο που 
τους συνέβη 2 μήνες περίπου μετά και το οποίο 
γιορτάζουμε σήμερα. Το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας 
θα έρθει για να τους οδηγήσει σε όλη την Αλήθεια, 
μαρτυρώντας για  το Χριστό που είναι η εικόνα του 
Πατέρα, ελέγχοντας τον κόσμο περί αμαρτίας, 
δικαιοσύνης και κρίσεως.
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